УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд
26. април 2018. године

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Одлуком Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду, која је
донета на XXV седници, одржаној 19. марта 2018. године одређени смо за чланове
Комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање
и заснивање радног односа на радном месту једног сарадника у настави за ужу
научну област Јавне финансије и финансијско право – предмети: Пореско право и
Право међународних пореских уговора, на Правном факултету Универзитета у
Београду. Након што смо се упознали са достављеном документацијом, подносимо
Већу следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за радно место једног сарадника у настави за ужу научну
област Јавне финансије и финансијско право – предмети: Пореско право и Право
међународних пореских уговора, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ брoj 23
од 23. марта 2018. године и у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“ бр. 770 од 28. марта 2018. године, као и на интернет страницама Факултета
и Универзитета у Београду, пријавила су се у року 5 (пет) кандидата, по редоследу
пријављивања: Лидија Живковић из Београда, Стефан Бељић из Београда, Катарина
Малетић из Београда, Александра Милошевић из Београда и Милан Радичевић из
Лучана.
По временском редоследу пријава, изложићемо биографске податке
пријављених кандидата.
1. Лидија Живковић
Лидија Живковић је рођена 25.03.1990. године у Београду. На Правни факултет
Универзитета у Београду се уписала 2009. године и дипломирала 2013. године, са
општом просечном оценом 9,97. Године 2013. је уписала мастер студије на модулу
Јавне финансије и Пореско право, положила све испите са просечном оценом 10, и са
највишом оценом одбранила мастер рад на тему „Резидентство правних лица“ 2017.
године. У међувремену је стекла cum laude звање мастера права из области
Међународног пореског права на Факултету за привреду Универзитета у Бечу (LL.M.
International Tax Law на Wirtschaftsuniverstität Wien, Institut für Österreichisches und
Internationales Steuerrecht), одбранивши мастер тезу под називом „Finality of Losses and
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their Different or Preferential Treatment“ („Финални губици и њихов другачији или
повлашћени третман“), под менторством Prof. Dr. h.c. Michael Lang-a. Од 2017. године
је студент докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду, на
смеру Јавне финансије и финансијско право.
Лидија Живковић је 2013. године обавила једномесечну стручну праксу у
Адвокатској канцеларији Јанковић, Поповић и Митић у Београду, а затим је у периоду
од децембра 2013. године до септембра 2014. године била судијски приправник –
волонтер у Привредном суду у Београду. Од јануара 2016. године до октобра 2017.
године била је запослена као асистент у Пореско-правном одељењу консултантске
фирме KPMG Београд. Током зимског семестра школске 2016/2017. године била је
ангажована као демонстратор на Правном факултету Универзитета у Београду, на
Катедри за правно-економске науке на извођењу вежби из предмета Основи економије,
а у зимском семестру школске 2017/2018. године била је демонстратор на предмету
Пореско право.
Успешно је похађала Летњу школу из Међународног пореског права у Бечу
(CEE Vienna International Tax Law Summer School) јула 2013. године, као и Ronald
Coase Workshop on Institutional Analysis на Универзитету у Шиамену, у Кини маја 2017.
године, о чему је приложила потврде. Такође, присуствовала је редовном годишњем
EATLP конгресу јуна месеца 2017. године, који се одржао у Лођу, у Пољској.
Децембра 2017. године је учествовала, са рефератом, на XII Harmonius Школи права у
Београду.
Била је корисник стипендије Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије (2010-2012), стипендије Града Београда (2012-2013) и
стипендије Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике
Србије („Доситеја“) у 2014. години.
Сваке године студија била је награђивана од стране Правног факултета
Универзитета у Београду за одличан успех, а такође 2013. године је добила награду за
студентски есеј у области права и економије из Фонда задужбине Луке Ћеловића и
Миливоја Јовановића.
Лидија Живковић је приложила потврде о знању енглеског језика (Cambridge
IELTS Academic, оцена 8.5 од 9) и немачког језика (OSD Zertifikat B2, 91/100).
У периоду јул-август 2017. године обавила је истраживачки боравак на
Wirtschaftsuniverstität Wien, Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht.
Сарадник је на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду
„Идентитетски преображај Србије“, као и на пројекту International Bureau of Fiscal
Documentation „Observatory on the Protection of Taxpayers Rights“.
Члан је Српског фискалног друштва, YIN IFA и WU alumni клуба.
Кандидаткиња Живковић је објавила следеће радове, које је приложила уз
пријаву:
1. Finality of Losses and their Different or Preferential Treatment, у: „NonDiscrimination in European and Tax Treaty Law“ (eds. Kasper Dziurdź,
Christoph Marchgraber), Linde, Vienna, 2015, pp. 105-127. (објављена мастер
теза одбрањена у Бечу).
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2. Taxpayers’ Rights in Serbia: The Existing Framework and Much-Needed
Improvements, Tax Notes International, Vol. 89, February 26, 2018, pp. 807-819.
3. Поступак заједничког договарања у пореским стварима у светлу БЕПС
акционог плана, Harmonius - Journal of Legal and Social Studies in South East
Europe, 2017, стр. 286-302.
4. Anti-avoidance measures of general nature and scope – GAAR and other rules,
National report for Serbia (koautorski sa prof. Dejanom Popovićem i prof.
Gordanom Ilić-Popov), прихваћено за објављивање у IFA Cahier de Droit
Fiscal International, 2018.
5. Приказ књиге: William N. Goetzmann, „Money Changes Everything – How
Finance Made Civilization Possible“, Анали Правног факултета у Београду,
бр. 2/2017, стр. 183-188.
6. Брегзит, ЕУ и Србија: Нова правила у пословању (коауторски са Игором
Лончаревићем), Бизнис и финансије, новембар 2015/16, стр. 16-17.

2. Стефан Бељић
Стефан Бељић је рођен 20.09.1994. године у Лазаревцу. Школске 2013/2014.
године се уписао на прву годину студија Правног факултета Универзитета у Београду,
на којем је дипломирао септембра месеца 2017. године, са просечном ценом 9,40. Сада
је студент мастер студија из еколошког права и полазник Студија за специјализацију
(иновацију) знања из области Пореског саветовања.
У току 2016. године је обавио стручну праксу у канцеларији Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, а у 2017. години
студентску праксу у Огранку РБ Колубара, Организациона целина Колубара Метал, у
оквиру Сектора за људске ресурсе.
Био је корисник стипендије Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије (2015/2016 и 2017/2018) и стипендије Фонда за младе таленте
Министарства омладине и спорта Републике Србије („Доситеја“) у 2016/2017. години.
Године 2017. добио је награду Градске општине Лазаревац.
Учествовао је у Летњој школи „Сусрет науке и вере“, у оквиру које је
присуствовао Трећем билатералном међуверском дијалогу између Индонезије и
Србије. Такође, Стефан Бељић је у току 2015/2016. године учествовао у Правној
клиници за еколошко право, а у току 2017. године је био учесник јесењег семинара
„Улога државних, црквених и невладиних институција у процесу међурелигијског
дијалога на Балкану“ и семинара „Школа демократије“. Био је члан Дебатног клуба
Правног факултета Универзитета у Београду.
Кандидат наводи да поседује знање енглеског језика на нивоу Б2. Није
приложио потврду.
Кандидат Бељић не наводи да има објављене радове.
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3. Катарина Малетић
Катарина Малетић је рођена 31.07.1993. године у Београду. Правни факултет
Универзитета у Београду је уписала школске 2012/2013. године, а завршила 2016.
године, са просечном оценом 10,00. Исте године је уписала мастер студије на Правном
факултету (правно-економски модул), које тренутно похађа.
У току студирања је обавила праксу у Вишем суду у Београду (Кривично
одељење), као и у Unicredit банци (Одељење за наплату проблематичних пласмана
физичких лица).
Од децембра 2016. године ради као адвокатски приправник у адвокатској
канцеларији „Станковић и партнери“.
Била је корисник стипендије Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, стипендије Града Београда, стипендије Фонда за младе
таленте („Доситеја“), као и стипендије „Fondation pour la droit continental“ коју је
користила за похађање Летње школе континенталног права на Универзитету у Паризу
Pantheon Assas.
Катарина Малетић је учествовала на такмичењу у симулацији суђења „Осуди
дискриминацију“ у организацији Повереника за заштиту равноправности, као и у
симулацији рада Европске уније у Београду (BEUM).
Наводи да поседује одлично познавање енглеског језика и основно познавање
немачког језика. Није приложила потврде.
Члан је Адвокатске коморе града Београда, Секције за криминалогију и
студентског удружења AEEGE.
Кандидаткиња Малетић је пријавила следеће радове, које је приложила уз
пријаву:
1. Законодавни оквир и стандарди органске производње у Србији и Европској
унији, Право и привреда, бр. 4-6/2016, стр. 486-496 (коауторски рад са
Радојком Малетић). Рад је резултат истраживања на пројекту
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду „Рурално тржиште
рада и рурална економија Србије – диверзификација дохотка и смањење
руралног сиромаштва“. Кандидаткиња у пријави није навела да је била
ангажована на поменутом пројекту.
2. Еколошки криминалитет, рад за наградни темат расписан од стране Секције
за криминалогију 2014. године (15 компјутерских страница).

4. Александра Милошевић
Александра Милошевић је рођена 11.12.1993. године у Београду. Правни
факултет Универзитета у Београду је уписала школске 2012/2013. године и
дипломирала октобра 2016. године, са просечном оценом 8,63. Након тога, уписала је
мастер студије – Master in European Integration на Правном факултету и тренутно
завршава мастер рад, са називом “Place of Supply of Services in the EU Tax Law“. У
школској 2017/2018. години је уписала Студије за специјализацију (иновацију) знања
из области Пореског саветовања, у организацији Правног факултета.
4

Од 2017. године је адвокатски је приправник код адвоката Дарка Комненића, а
пре тога је у 2016. години била приправник у канцеларији Tasic & Partners.
Била је корисник стипендије Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије (2013/2014, 2015/2016 и 2016/2017), стипендије Правног
факултета у Београду 2014/2015 и IRZ Foundation 2017. године.
Друштвено је врло ангажована, вршећи функцију директорке за S&C, Европско
удружење студената права, генералне секретарке факултетског Спортског друштва
„Victoria“, председника комисије за нове таленте, у оквиру Клуба за УН на Правном
факултету Универзитета у Београду и представника Five Star Movement-a, EU
Parlament, BEUM.
Приложила је сертификате и потврде о учешћу на Summer School on Council of
Europe Media Standards (јул 2017, Златибор), курсу „Global Corruption, Good Governance
and the UNCAC“ и „Legal Clinic on Anti Corruption“ (новембар 2016, Правни факултет
Универзитета у Београду), конференцији „Колико знамо о медијацији?“ (децембар
2016, Правни факултет Универзитета у Београду), сертификат за успешно завршену
стручну обуку „Основи аналитике и безбедносна обрада података“ (март 2018,
Истраживачки центар за одбрану и безбедност), сертификат за успешну завршену
дебатну обуку и стицање основне вештине дебатовања, захвалницу за изузетан
допринос раду ЕЛСА-е Београд, сертификат за учешће у организацији VII ЕЛСА ExYU конференције „Међународноправна заштита животне средине“ (новембар 2015,
Београд), сертификат за учешће на такмичењу у симулацији суђења у кривичноправној
материји, цертификат о учешћу на BEUM 2015, захвалницу за изванредан допринос
конференцији „Дипломатски дани Белгије“ (мај 2016, Правни факултет Универзитета у
Београду), диплому за учешће на VIII ЕЛСА-иној школи за будуће лидере „Савремени
изазови – мигрантска криза“ (март 2016, Златибор).
Александра Милошевић је од 2011. године професионални играч рукомета и
била је члан неколико женских рукометних клубова.
Кандидаткиња Милошевић не наводи да има објављене радове.

5. Милан Радичевић
Милан Радичевић је рођен 26.08.1988. године у Чачку. Економски факултет
Универзитета у Крагујевцу је уписао школске 2007/2008. године, а дипломирао
октобра месеца 2011. године, са просечном оценом 8,50, чиме је стекао стручни назив
дипломирани економиста. Такође, на Економском факултету Универзитета у
Крагујевцу је школске 2011/2012. године уписао мастер студије на студијском
програму Економија – модул: Општа економија. Мастер рад, под називом „Однос
одрживог привредног развоја и конкурентности привреде“ је одбранио фебруара 2013.
године, чиме је стекао академски назив мастер економиста. Школске 2012/2013. године
је уписао докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду, на
смеру Економија, и до сада је положио 6 (шест) испита.
Био је сарадник у настави из групе Макроекономских предмета на Академији за
пословну економију у Чачку (2013), а од 2016. године и сада је запослен на Високој
школи за пословну економију и предузетништво у Београду, као асистент у настави из
групе Макроекономских предмета.
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Био је корисник стипендије Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије (2009/2010 и 2010/2011). Децембра 2011. године добио је
награду Економског факултета Универзитета у Крагујевцу за постигнут успех у току
студија.
Наводи да поседује средњи ниво знања енглеског језика и руског језика. Није
приложио потврде.
Кандидат Радичевић наводи да је објавио један научни (коауторски) рад, који
није приложен уз пријаву:
1. Radičević M., Majstorović K., (2017), The Impact of the Institutional Solutions on
Foreign Direct Investment Influx in Serbia, Naučna konferencija „Employment,
Education and Entrepreneurship“, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i
preduzetništvo, Beograd.

Мишљење и предлог
Разматрајући пријаве, са прилозима, сво петоро пријављених кандидата,
Комисија даје предност кандидаткињи Лидији Живковић, имајући у виду не само њену
високу просечну оцену на основним студијама (9,97) и просечну оцену 10 на правноекономском модулу мастер студија. Кандидаткиња Катарина Малетић је, такође, имала
општу просечну оцену на основним студијама 10,00 и, уз кандидаткињу Живковић,
једина је која је уписала мастер студије на Правном факултету на правно-економском
модулу. Кандидаткиња Живковић је, уз то, завршила и мастер студије из области
Међународног пореског права на Факултету за привреду Универзитета у Бечу. Остало
троје кандидата су се определили за мастер студије на другим модулима: кандидат
Стефан Бељић за еколошко право, а кандидаткиња Александра Милошевић за Master in
European Integration на Правном факултету, с тим што је одабрала тему мастер рада из
пореске области, на чијој изради тренутно ради. Кандидати Бељић и Милошевић су, уз
своја примарна интересовања, исказали интересовање за пореску материју, уписавши
се на Студије за специјализацију (иновацију) знања из области Пореског саветовања.
Кандидат Милан Радичевић је „чисте“ економске оријентације, с обзиром на основне и
мастер студије завршене на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу и
уписане докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду, на
смеру Економија, што не одговара потребном профилу сарадника у настави на
предметима Пореско право и Право међународних пореских уговора на Правном
факултету Универзитета у Београду, који су искључиво правно оријентисани.
Сем тога, кандидати Милан Радичевић (8,50) и Александра Милошевић (8,63)
имају знатно нижу општу просечну оцену на основним студијама у односу на
кандидате Катарину Малетић (10,00), Лидију Живковић (9,97) и Стефана Бељића
(9,40).
Катарина Малетић је, такође, веома добар кандидат, али до сада није показала
додатно интересовање за пореску материју, имајући у виду остале активности у којима
је била ангажована, као и предмет истраживања два рада која је навела у биографији,
који немају додирних тачака са пореском проблематиком.
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Лидија Живковић је успешно завршила Летњу школу Међународног пореског
права у Бечу и члан је Српског фискалног друштва, чиме је, између осталог, показала
своје интересовање за област пореског права. Уз то, околност да је била запослена у
Пореско-правном одељењу консултантске фирме KPMG оцењујемо као значајан
квалитет за њено даље научно и стручно усавршавање у области Пореског права и
Права међународних пореских уговора. Способност за педагошки рад са студентима
показала је кроз ангажман демонстратора у две школске године, прво на предмету
Основи економије, а затим на предмету Пореско право. Кандидаткиња Живковић
једина од свих пријављених кандидата већ има објављене научне радове, и то из
области за коју је конкурс расписан.
Имајући све напред наведено у виду, Комисија има задовољство да Изборном
већу Правног факултета Универзитета у Београду предложи да Лидију Живковић
изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Јавне финансије и
финансијско право – предмети: Пореско право и Право међународних пореских
уговора.

КОМИСИЈА:
др Дејан Поповић,
редовни професор Правног факултета
Универзитета у Београду
др Гордана Илић-Попов,
редовни професор Правног факултета
Универзитета у Београду

др Миле Врањеш,
редовни професор Правног факултета
Универзитета у Новом Саду, у пензији
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